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I. Výzva ke splnění povinností dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí 

 

Dne 19.03.2021 jste uveřejnil na stránkách www.sinagl.cz pod názvem „Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš mi 

opět naúčtoval náklady, tentokrát 184.000,- Kč ?!“ text, v němž – vedle dalšího – lživě tvrdíte, že jste splnil 

své povinnosti dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí, pro jejichž vymožení je vůči Vám vedeno 

exekuční řízení. Jedná se o vědomou lež, z Vaší strany nikoli první.  

 

Vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 101/2016-396 ze dne 10.08.2018 (dále jen 

„R1“) a doplňujícím rozsudkem 6C 101/2019-443 ze dne 09.11.2018 (dále jen „R2“) Vám byly uloženy 

povinnosti mimo jiné k omluvě a jejímu zveřejnění a sdílení, odstranění určených částí textů a úhradě 

finanční satisfakce. Ačkoli R1 nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 27.11.2018 a R2 dne 07.12.2018, 

přičemž impulsem k nabytí právní moci a vykonatelnosti bylo Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 

103/2019 – 582, 21 Co 104/2019 ze dne 04.12.2019, jímž bylo odmítnuto Vámi podané odvolání a toto 

rozhodnutí Vám bylo doručeno dne 05.12.2019, doposud nedošlo ke splnění všech povinností dle 

pravomocných a vykonatelných rozhodnutí. Z tohoto důvodu je vůči Vám také nadále vedeno exekuční 

řízení u Exekutorského úřadu Praha – západ pod sp. zn. 191 EX 2503/19.   

 

Opakovaně Vás tímto v právním zastoupení svých klientů, Bc. Petry Kubíkové (oprávněná b)), pana Martina 

Michal(oprávněný c)) a paní Heleny Vondráčkové (oprávněná d)) a jménem svým (oprávněná a)), vyzývám 

ke splnění následujících povinností :  

 

• vůči oprávněným a), b), c) a d) povinnost, aby omluva uveřejněná ve smyslu bodu II. R1 byla na 

stránkách www.sinagl.cz na úvodní straně (HOME) ihned pod logem „Voice of Freedom and Democracy 

Stimme der Freiheit und Demokratie Hlas svobody a demokracie“ uveřejněna na stále stejném místě po 

dobu 1 (slovy : jednoho) měsíce 

 

a aby byla  sdílena na facebookovém profilu www.facebook.com/jan.sinagl.9.  

 

 

• vůči oprávněným a), c) a d) povinnost aby omluva uveřejněná ve smyslu bodu III. R1 byla na stránkách 

www.sinagl.cz na úvodní straně (HOME) ihned pod logem „Voice of Freedom and Democracy Stimme 

der Freiheit und Demokratie Hlas svobody a demokracie“ uveřejněna na stále stejném místě po dobu 1 

(slovy : jednoho) měsíce 

 

a aby byla  sdílena na facebookovém profilu www.facebook.com/jan.sinagl.9.  

 

 

Omluvy se nacházely na určeném místě toliko několik hodin po uveřejnění a byly opatřeny dehonestačním 

komentářem, což je nepřípustné. Rovněž omluvy na FB profilu byly opatřeny nepřípustnými komentáři. 

Nedošlo tedy ke splnění povinností.  
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• vůči oprávněným a), b), c), d) povinnost k odstranění  

v části webového odkazu na článek ze dne 10.03.2016 uveřejněný na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6145-amm-lzi-sex-a-prachy.html, který uveřejnil jako 

twet na své twitterovém profilu Jan Šinágl (@ jansinagl) https://www.twitter.com/jansinagl text 

„…sex…“ 

 

v části webového odkazu na článek ze dne 10.03.2016 uveřejněný na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6145-amm-lzi-sex-a-prachy.html, který sdílí na svém FB 

profilu www.facebook.com/jansinagl.9 text „…sex…“ a dále       

z názvu „AMM : Lži, sex a prachy“ text „…sex…“ 

 

z archivu emailového zpravodajství z bulletinu č. 11/2016 pod adresou https://www.sinagl.cz/archiv-

emailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-

292.html?key=zjluZ9YK&subid=-&tmpl=component z textu článku ze dne 10.03.2016 uveřejněného na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6145-amm-lzi-sex-a-prachy.html tyto části textu :  

     z názvu „AMM : Lži, sex a prachy“ text „…sex…“ 

a dále 

Zkrachovalý podnikatel, falešný JUDr., údajný pilot dopravních letadel bez znalosti angličtiny, ale 

s kapitánskou uniformou ve skříni, si zajistil teplo domova tím, že si někdy v roce 2000 vyhlédl objekt, 

který by ho mohl na stará kolena živit. Jeho krédo dokonce i napsané je, že “Není mužem pro jednu 

ženu.“ 

Tento dnes již 5x ženatý občan si „osedlal dostihového koně“ pro svůj závod s chudobou. Dnes sice má 

pravomocně exekutorům zaplatit 20 mil Kč, ale kde nic není, tam ani exekutor nic nevezme. Veškerý 

majetek patří zpěvačce Heleně Vondráčkové, u které coby manžel bydlí již 13 let. Systém do manželství 

přinesl stejný, jaký používal při svých podnikatelských aktivitách, kdy vstoupil do vyhlédnuté firmy, i se 

svojí právničkou a ekonomkou. Pak už trvalo jen chvilku, než se peníze rozkutálely a firma se ocitla 

v konkurzu. 

 

z názvu odkazu  na článek ze dne 10.03.2016 uveřejněný na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/6145-amm-lzi-sex-a-prachy.html, který je uveřejněn u článku ze dne 28.06.2016 pod 

názvem „Jak Helena Vondráčková a Martin Michal na ČRo v pořadu NEZATLOUKAT nezatloukali…“ 

text ve znění „…sex…“ 

 

 

• vůči oprávněným a), c) a d) povinnost odstranit text ze dne 09.09.2016 pod názvem „Národní poklad 

před Ústavním soudem“, jak byl uveřejněn pod adresou https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/6625-narodni-poklad-predustavnim-soudem.html, včetně připojeného odkazu ve znění 

http://paragraphos.pecina.cz/2016/09/narodni-poklad-pred-ustavnim-soudem.html a odkazu na text ze dne 

28.06.2016 ve znění Jak Helena Vondráčková a Martin Michal na Č Ro 2 v pořadu NEZATLOUKAT 

nezatloukali… a odkazu na text ze dne 12.09.2016 ve znění Jan Šinágl uspěl u Ústavního soudu z archivu 

e-mailového zpravodajství z bulletinu č. 37/2016 pod adresou https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-

zpravodajstvi/listid-1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-

349.html?key=m1EfW6YC&subid=-&tmpl=component 
 

 

• vůči oprávněným a), c) a d) povinnost odstranit text ze dne 12.09.2016 pod názvem „Jan Šinágl uspěl u 

Ústavního soudu“, jak byl uveřejněn pod adresou https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/6632-jan-

sinagl-uspel-uustavniho-soudu.html, včetně jeho názvu, odkazu ve znění 

http://paragraphos.pecina.cz/2016/09/jansinagl-uspel-u-ustavniho-soudu.html, odkazu na text ze dne 

09.09.2016 ve znění Národní poklad před Ústavním soudem a odkazů ve znění 

http://zpravy.idnes.cz/aktivista-sinagl-ustavni-soud-helenavondrackova-

fvz/domaci.aspx?c=A160912_100954_domaci_mav a https://echo24.cz/a/wPjuQ/sinagl-smi-spekulovat-

o-vondrackove-soud-pochybil-rekli-ustavni-soudci a http://globe24.cz/domov/14328-us-se-v-kauze-

spekulaci-o-vondrackove-postavil-za-aktivistu-sinagla z archivu e-mailového zpravodajství z bulletinu č. 
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37/2016 pod adresou https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html, resp. 

https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-349.html?key=m1EfW6YC&subid=-&tmpl=komponent  

 

a odstranit sdílení tohoto textu na svém facebookovém profilu www.facebook.com/jan.sinagl.9. 

 

 

• vůči oprávněným c) a d) povinnost odstranit část textu z článku ze dne 23.12.2016 pod názvem „AMM 

: Po 3.650.000,- Kč další žaloba na Šinágla, tentokrát už „jen“ na 2.300.000,- Kč“, jak byl uveřejněn na 

adrese https://www.sinagl.cz/zkorespondence/6901-amm-po-3-650-000-kc-dalsi-zaloba-na-sinagla-

tentokrat-uz-jen-na-2-300-000-kc.html, a to z archivu e-mailového zpravodajství z bulletinu č. 52/2016 

pod adresou https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-377.html?key=VcK54v8h&subid=-

&tmpl=component v rozsahu :     

„Neohrožuje daleko více jeho dobrou pověst, že se jako zdravý muž nechá živit svoji manželkou? 

Nežije tak trochu jako gigolo? Do kolika osudů žen už za svůj život vstoupil a nejen do jejich.“ 

 

 

• vůči oprávněným a), c), d) povinnost odstranit ze stránek www.sinagl.cz následující části textů :  

- v rámci bulletinu č. 7/2015 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-174.html?key=gqXmdFnK&subid=-

&tmpl=komponent, u textu ze dne 12.02.2015 „Martin Michal & spol. se opět soudí a žádá 

3.650.000,- Kč, jako odškodnění za poškození dobrého jména“ na adrese 

http://www.sinagl.cz/domacizpravodajstvi/4876-martin-michal-spol-se-opet-soudi-a-zada-3-650-000-

kc-jako-odskodneni-zaposkozeni-dobreho-jmena.html 

tuto část textu: „Využije každé příležitosti, aby se se svojí právničkou Mgr. Janou Gavlasovou (JG) 

mohl sejít a ničím a nikým nerušeni mohli v klidu hausboatu, patřící manželce“ 

 

- v rámci bulletinu č. 19/2016 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-309.html?key=hQihE5Wt&subid=-

&tmpl=component  u textu ze dne 04.05.2016 „Žaloba Agentury MM Praha na Šinágla – další 

„pětiletka“ soudního sporu o ničem na obzoru?!“ na adrese www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/6297-zalova-agenturymm-praha-na-sinagla-dalsi-petiletka-soudniho-sporu-na-

obzoru.html tuto část textu: „Přidáme-li ještě péči o nemanželského potomka, kdy za otce je 

považován Martin Michal“  
 

- v rámci bulletinu č. 20/2016 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-

1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-311.html?key=g2SRa1S2&subid=-

&tmpl=component  u textu ze dne 13.05.2016 „Justiční „Silvestr“ u MS Praha, veřejnost žasla, 

bohyně IUSTITIA plakala hanbou…“ pod adresou www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/6318-justicni-

silvestr-u-mspraha-verejnost-zasla-bohyne-iustitia-plakala-hanbou.html tuto část textu: „(matky 

nemanželského dítěte Martina Michala)“ 

 

- pod uveřejněným videem na adrese https://www.youtube.com/watch?v=1lq8hlKgkb0&feature=share  

a v rámci bulletinu č. 21/2017 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-

zpravodajstvi/listid-1.html, resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-

425.html?key=dfeaada61f0ef129d435b449b07261f9&subid=-&tmpl=component (ve vztahu k textu ze 

dne 02.06.2017 „Další jasná prohra žalujících Martina Michala a Heleny Vondráčkové“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7366-dalsi-jasna-prohrazalujicich-martina-michala-a-

heleny-vondrackove.html tuto část textu: „Věřme, že se alespoň občas starají o malého synka Michala 

své právní zástupkyně a pomohou jí alespoň touto cestou, pokud zrovna Helena Vondráčková 

nekoncertuje a mají čas…? Bohužel jméno otce do úřední listiny jeho matka údajně neuvedla? 

Zbytečně tak zavdává příčinu ke spekulacím, kdo by mohl být otcem dítěte, jenž má stejné jméno jako 

klient, kterého zastupuje roky v množství soudních procesů, resp. Agenturu MM a její zaměstnance či 

vlastníky, které jsou iniciovány převážně, či zcela ze strany dnešních žalobců… „ 

 

- z Bulletinu č. 13/2017 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html, 

resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-406.html?key=YzWEujdI&subid=-

&tmpl=component  tuto část textu: „… podvodné, nemravné …. Odhaluji Vaše lži, nečestné chování“ 
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- z Bulletinu č. 14/2017 na adrese https://www.sinagl.cz/archiv-e-mailoveho-zpravodajstvi/listid-1.html,  

resp. https://www.sinagl.cz/odbr-e-mailem/mailid-409.html?key=qfxfu5CE&subid=-

&tmpl=component část tuto část textu: „… podvodné, nemravné ... Odhaluji Vaše lži, nečestné 

chování…“ 

 

- z archivu e-mailového zpravodajství celé zpravodajství na adrese https://www.sinagl.cz/odbr-e-

mailem/mailid-407.html?key=eFTsfb6I&subid=-&tmpl=component včetně jeho názvu „Otevřený 

dopis Martinu Michalovi“, jak bylo rozesláno dne 07.04.2017 a to v části textu „… podvodné, 

nemravné …. Odhaluji Vaše lži, nečestné chování.“ 

 

 

Dále úmyslně porušujete své povinnosti dle výroků XIV. – XVII. rozhodnutí R1, konkrétně v následujících 

případech :  

 

• textem uveřejněným dne 31.08.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, a to konkrétně vložením odkazu na 

video „Otevřený dopis Jana Šinágla Martinu Michalovi“ a odkaz na text „Otevřený dopis Jana Šinágla 

Martinu Michalovi na You Tube“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7248-otevreny-

dopis-jana-sinagla-martinu-michalovi-na-you-tube.html 

 

V rámci tohoto textu jsou stále funkční odkazy na další texty, v nichž jsou šířena tvrzení, jejichž šíření 

jste povinen se zdržet : 

• Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění?  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-

medii-kratce-po-zverejneni.html ze dne 17.04.2017 

• Otevřený dopis Martinu Michalovi  https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-

martinu-michalovi.html ze dne 03.04.2017 

• Pan Martin Michal se všem omlouvá za způsobená příkoří  https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-prikori.html ze dne 

01.04.2017 

• Martin Michal přišel o doménu Galerie prolhaných  https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-prolhanych.html ze dne 20.03.2017 

 

• textem uveřejněným dne 09.11.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-

treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, kdy v rámci textu jsou 

uveřejněna – mimo jiných lží, pomluv a urážek – tato tvrzení :  

 

„Když si čtu poněkud velmi intimní e-mailovou korespondenci mezi panem Michalem a paní Gavlasovou 

(zaslanou na moji poštovní adresu anonymně), tak se obávám, že pan Michal má k „lidské morální 

stoce“ mnohem blíže. Samozřejmě jsem se na její původ paní Gavlasové zeptal, odpověděla mi, že 

se jedná o podvrh? Kdo by to také přiznal, že, nemluvě o nemožnosti dokázat, zda se o něj jedná či 

nikoliv?“ 

 
„K sexuální korespondenci v příloze“  

 

Přílohy: 

„29-Martin Michal a Jana Gavlasová sexuálni korespondence – 9/10/11/2004“ 

 

• textem ze dne 25.11.2020 pod názvem Ze života „lepší společnosti“ – na náš účet! na adrese  

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10623-ze-zivota-lepsi-spolecnosti-na-nas-ucet.html, jehož 

součástí je text ze dne 31.08.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, s vloženým odkazem na video 

„Otevřený dopis Jana Šinágla Martinu Michalovi“ a odkazem na text „Otevřený dopis Jana Šinágla 

Martinu Michalovi na You Tube“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7248-otevreny-

dopis-jana-sinagla-martinu-michalovi-na-you-tube.html, jehož součástí jsou odkazy na další texty,   

v nichž jsou šířena tvrzení, jejichž šíření máte povinnost se zdržet, a to: 
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• Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění?  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-

medii-kratce-po-zverejneni.html ze dne 16.04.2017 

• Otevřený dopis Martinu Michalovi  https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-dopis-

martinu-michalovi.html ze dne 03.04.2017 

• Pan Martin Michal se všem omlouvá za způsobená příkoří  https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7182-pan-martin-michal-se-vsem-omlouva-za-zpusobena-prikori.html ze dne 

01.04.2017 

• Martin Michal přišel o doménu Galerie prolhaných  https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/7140-martin-michal-prisel-o-domenu-galerie-prolhanych.html ze dne 20.03.2017 

 

• textem ze dne 25.11.2020 pod názvem Kdo je právním zástupcem zločince Romana Berbra? na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10622-kdo-je-pravnim-zastupcem-zlocince-romana-

berbra.html, jehož součástí je odkaz na text ze dne 09.11.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, 

kdy v rámci textu jsou uveřejněna – mimo jiných lží, pomluv a urážek – tato tvrzení :  

 

„Když si čtu poněkud velmi intimní e-mailovou korespondenci mezi panem Michalem a paní Gavlasovou 

(zaslanou na moji poštovní adresu anonymně), tak se obávám, že pan Michal má k „lidské morální 

stoce“ mnohem blíže. Samozřejmě jsem se na její původ paní Gavlasové zeptal, odpověděla mi, že 

se jedná o podvrh? Kdo by to také přiznal, že, nemluvě o nemožnosti dokázat, zda se o něj jedná či 

nikoliv?“ 

 
„K sexuální korespondenci v příloze“  

 

Přílohy: 

„29-Martin Michal a Jana Gavlasová sexuálni korespondence – 9/10/11/2004“ 

 

a dále odkaz na text ze dne 31.08.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, jak je výše popsán 

 

• textem ze dne 26.11.2020 pod názvem 26.11.2020: 10. výročí založení spolku Sodales Solonis z.s. na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10625-26-11-2020-10-vyroci-zalozeni-spolku-

sodales-solonis-z-s.html, jehož součástí je jednak výrok :  

„Je děsivé, že mám zaplatit statisíce korun i „JUDr.“ Martinu Michalovi, podvodníkovi, zločinci a 

smilníkovi, za ohrožení jeho „dobré pověsti“.“ 

 

jehož součástí je dále odkaz na text ze dne 09.11.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, 

jak výše popsán 

 

• textem ze dne 15.12.2020 pod názvem Švýcarský rozhlas : Krize v osobních dluzích poškozují českou 

demokracii! na adrese https://www.sinagl.cz/zahranicni-tisk/10678-svycarsky-rozhlas-krize-v-osobnich-

dluzich-poskozuji-ceskou-demokracii.html, jehož součástí jsou odkazy na texty :  

 

• text ze dne 16.05.2017  pod názvem „Po zveřejnění odkazu na jiný web – blokace Šináglova 

bankovního konta, exekuce domu a pozemku!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-bankovniho-konta-exekuce-

domu-a-pozemku.html – tento text byl meritem žaloby vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. 

zn. 6C 101/2016, kdy doposud výše citovaným rozsudkem určené části textu nebyly Vámi odstraněny 

a jehož součástí je rovněž odkaz na text ze dne 16.04.2017 pod názvem Otevřený dopis Martinu 

Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění?  na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-medii-kratce-po-zverejneni.html, jak 

výše popsán a dále text ze dne 23.04.2017 pod názvem „Otevřený dopis Jana Šinágla Martinu 

Michaovi na You Tube“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7248-otevreny-dopis-
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jana-sinagla-martinu-michalovi-na-you-tube.html, který obsahuje taktéž výroky, jejichž šíření se máte 

povinnost zdržet 

 

• text ze dne 09.11.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html, jak výše popsán 

 

• text ze dne 26.11.2020 pod názvem 26.11.2020: 10. výročí založení spolku Sodales Solonis z.s. na 

adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10625-26-11-2020-10-vyroci-zalozeni-spolku-

sodales-solonis-z-s.html, jak je výše popsán 
 

• textem ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám 

zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?!  na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-

mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jehož součástí jsou odkazy na 

texty : 

• text ze dne 31.08.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-martin-

michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html 

• text ze dne 09.11.2020 na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-

martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html 

jak jsou oba výše popsány. 

 

• textem ze dne 22.02.2021 pod názvem Můj letitý boj proti zločinné exekuci za svobodu slova a právo 

veřejnosti na informace se blíží ke konci, nebo začátku na adrese https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-

informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html, jehož součástí jsou :  

• Vaše odvolání jako povinného se žádosti o zrušení nezákonné exekuce ze dne 18.02.2021, kdy v textu 

je na adresu oprávněného c) uveden výrok :  

Kdo vědomě spolupracuje s usvědčeným mezinárodním zločincem, velkopodvodníkem, násilníkem, 

lhářem a smilníkem „JUDr.“ Martinem Michalem, stává se jím sám. 

 

a odkaz na text ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému 

mám zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?!  na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jak je popsán výše 

 

• textem ze dne 17.03.2021 pod názvem Václav Krejčík a Dana Haňková, odstrašující případ soudců, kteří 

se jimi nikdy neměli stát na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10974-vaclav-krejcik-a-

dana-hankova-odstrasujici-pripad-soudcu-kteri-se-jimi-nikdy-nemeli-stat.html, jehož součástí jsou :  

• výrok „syn mezinárodního podvodníka, násilníka a smilníka „JUDr.“ Martina Michala“ s vloženým 

odkazem na text ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, 

kterému mám zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?!  na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jak výše popsán 

• odkaz na text ze dne 22.02.2021 pod názvem Můj letitý boj proti zločinné exekuci za svobodu slova a 

právo veřejnosti na informace se blíží ke konci, nebo začátku na adrese https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-

informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html, jak výše popsán 

 

• textem ze dne 26.03.2021 pod názvem „Mediální ministr“ Havlíček podporuje Rosatom. Ve vlastním 

ministerstvu nechává rozkrádat stamiliony korun! na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-

komentare/10999-medialni-ministr-havlicek-podporuje-rosatom-ve-vlastnim-ministerstvu-nechava-

rozkradat-stamiliony-korun.html, jehož součástí jsou :  

• výrok „Místo toho mám platit miliony mezinárodnímu zločinci, násilníkovi, podvodníkovi a smilníkovi 

„JUDr.“ Martinu Michalovi…“ 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7248-otevreny-dopis-jana-sinagla-martinu-michalovi-na-you-tube.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10625-26-11-2020-10-vyroci-zalozeni-spolku-sodales-solonis-z-s.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10625-26-11-2020-10-vyroci-zalozeni-spolku-sodales-solonis-z-s.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10304-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10562-dil-treti-judr-martin-michal-podvodnik-zlocinec-nebo-tezce-nemocny-clovek.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10974-vaclav-krejcik-a-dana-hankova-odstrasujici-pripad-soudcu-kteri-se-jimi-nikdy-nemeli-stat.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10974-vaclav-krejcik-a-dana-hankova-odstrasujici-pripad-soudcu-kteri-se-jimi-nikdy-nemeli-stat.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10999-medialni-ministr-havlicek-podporuje-rosatom-ve-vlastnim-ministerstvu-nechava-rozkradat-stamiliony-korun.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10999-medialni-ministr-havlicek-podporuje-rosatom-ve-vlastnim-ministerstvu-nechava-rozkradat-stamiliony-korun.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10999-medialni-ministr-havlicek-podporuje-rosatom-ve-vlastnim-ministerstvu-nechava-rozkradat-stamiliony-korun.html


• odkaz na text ze dne 22.02.2021 pod názvem Můj letitý boj proti zločinné exekuci za svobodu slova a 

právo veřejnosti na informace se blíží ke konci, nebo začátku na adrese https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-

informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html, jak výše popsán 

 

• textem ze dne 03.04.2021 – Agentura MM nepolevuje, aneb další předvolání Jana Šinágla 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11027-agentura-mm-nepolevuje-aneb-dalsi-predvolani-jana-

sinagla.html, jehož součástí jsou odkazy na tyto texty :  

• text ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám 

zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?! na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jak popsán výše 

• text ze dne 22.02.2021 pod názvem Můj letitý boj proti zločinné exekuci za svobodu slova a právo 

veřejnosti na informace se blíží ke konci, nebo začátku na adrese https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-

informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html, jak výše popsán 
 

• textem ze dne 10.05.2021 pod názvem Napsali mi fanoušci Heleny Vondráčkové na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11153-napsali-mi-fanousci-heleny-vondrackove.html, jehož 

součástí je údajná korespondence s údajnou fanynkou oprávněné d) s tím, že se jedná o sexuální 

korespondenci a nevěru oprávněného c) vůči oprávněné d), dále odkaz na :  

• text ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám 

zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?! na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jak popsán výše 

• text ze dne 15.05.2021 pod názvem Podílel se i Luboš Procházka z deníku BLESK na smrti Ivety 

Bartošové? na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-

deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html, jak popsán níže 

 

• textem ze dne 15.05.2021 pod názvem Podílel se i Luboš Procházka z deníku BLESK na smrti Ivety 

Bartošové? na adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-

deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html, jehož součástí je odkaz na text ze dne 05.02.2021 pod 

názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám zaplatit veškerým majetkem za 

ohrožení jeho „dobré“ pověsti?! na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-

martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-

povesti.html, jak popsán výše 

 

• text ze dne 06.06.2021 pod názvem Dne 9.června 2021 mý být vydražen můj dům – za svobodu slova a 

právo veřejnosti na informace, garantovaných Ústavou České republiky! na adrese  

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11236-dne-9-cervna-2021-ma-byt-vydrazen-muj-dum-za-

svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-garantovanych-ustavou-ceske-republiky.html, jehož 

součástí jsou odkazy na texty :  

• text ze dne 05.02.2021 pod názvem „JUDr“ Martin Michal, mezinárodní zločinec, kterému mám 

zaplatit veškerým majetkem za ohrožení jeho „dobré“ pověsti?! na adrese 

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-

kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html, jak popsán výše 

• text ze dne 10.05.2021 pod názvem Napsali mi fanoušci Heleny Vondráčkové na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11153-napsali-mi-fanousci-heleny-vondrackove.html, jak 

popsán výše 

• text ze dne 12.06.2021 pod názvem Česká republika 2021 : Můj dům vydražen za 4.900.000,- Kč – za 

svobodu slova! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-

muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html, jak popsán níže 

• text ze dne 24.09.2018 pod názvem „Usnesení KS Praha ve věci exekuce (zastavení domu, pozemku a 

bankovních kont Jana Šinágla), trvající už 17 měsíců…?!“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11027-agentura-mm-nepolevuje-aneb-dalsi-predvolani-jana-sinagla.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11027-agentura-mm-nepolevuje-aneb-dalsi-predvolani-jana-sinagla.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10908-muj-letity-boj-proti-zlocinne-exekuci-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-se-blizi-ke-konci-nebo-zacatku.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11153-napsali-mi-fanousci-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11163-podilel-se-i-lubos-prochazka-z-deniku-blesk-na-smrti-ivety-bartosove.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11236-dne-9-cervna-2021-ma-byt-vydrazen-muj-dum-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-garantovanych-ustavou-ceske-republiky.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11236-dne-9-cervna-2021-ma-byt-vydrazen-muj-dum-za-svobodu-slova-a-pravo-verejnosti-na-informace-garantovanych-ustavou-ceske-republiky.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10854-judr-martin-michal-mezinarodni-zlocinec-kteremu-mam-zaplatit-veskerym-majetkem-za-ohrozeni-jeho-dobre-povesti.html
https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11153-napsali-mi-fanousci-heleny-vondrackove.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-domu-pozemku-a-bankovnich-kont-jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html


zpravodajstvi/8433-usneseni-ks-praha-ve-veci-exekuce-zastaveni-domu-pozemku-a-bankovnich-kont-

jana-sinagla-trvajici-uz-17-mesicu.html, jehož součástí jsou výroky :  

• Milostný poměr pana MM a JG byl veřejnou věcí, protože byl publikován veřejně několikrát v roce 

2004-5, kdy se dokonce pan Martin Michal (MM) a Mgr. Jana Gavlasová (JG) k této věci veřejně 

vyjadřovali. 

• Nemohl jsem být nařčen, že zasahuji do soukromí paní JG a pana MM. V mém Otevřeném 

dopise dostali pouze prostor tuto mediální kauzu vyvrátit. To neudělali. a přímý odkaz na text ze dne 

03.04.2017 jak byl uveřejněn na adrese  https://www.sinagl.cz/z-korespondence/7188-otevreny-

dopis-martinu-michalovi.html – text popsán výše 

• snad i přivádět na svět nemanželské potomky… 

 

• textem ze dne 12.06.2021 pod názvem Česká republika 2021 : Můj dům vydražen za 4.900.000,- Kč – za 

svobodu slova! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-2021-muj-

dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html, jehož součástí je výrok : 

• „JUDr.“ Martina Michala (mezinárodní zločinec, podvodník, lhář, padělatel dokladů a smilník) 
 

a odkaz na text ze dne 10.05.2021 pod názvem Napsali mi fanoušci Heleny Vondráčkové na adrese 

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11153-napsali-mi-fanousci-heleny-vondrackove.html, jak popsán 

výše 

 

• textem ze dne 01.08.2021 pod názvem Člen rady ČT, spolupracovník ČRo a „nezávislý“ novinář Luboš 

Xaver Veselý, manipuluje s voliči i na svém webu 2021volby.cz na adrese https://www.sinagl.cz/z-

korespondence/11409-clenrady-ct-spolupracovnik-cro-a-nezavisly-novinar-lubos-xaver-vesely-

manipuluje-s-volici-i-na-svem-webu-2021-volby-cz.html, jehož součástí je výrok :  

„…ve kterém byl hostem i psychopat, usvědčený zločinec, podvodník a smilník nemůže omluvit možná 

neinformovanost.“ s přímým odkazem na rozhovor oprávněného c) v médiích 

 

a odkaz na text ze dne 12.06.2021 pod názvem Česká republika 2021 : Můj dům vydražen za 4.900.000,- 

Kč – za svobodu slova! na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11254-ceska-republika-

2021-muj-dum-vydrazen-za-4-900-000-kc-za-svobodu-slova.html, jak popsán výše 

  

• textem ze dne 22.09.2021 pod názvem 19.9.2021: Sparta Podluhy oslavila 110 let s Amforou na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/11593-19-9-21-sparta-podluhy-oslavila-110-let-s-

amforou.html, jehož součástí je výrok „JUDr.“ Martin Michal, usvědčený podvodník, smilník, násilník a 

zločinec. 
 

• textem ze dne 28.09.2021 pod názvem NS ČR rozhodl o mém Dovolání – za osm dní po rozhodnutí se 

mne ptal, zda má ve věci rozhodnout?! naa adrese https://www.sinagl.cz/z-korespondence/11614-ns-cr-

rozhodl-o-mem-dovolani-za-osm-dni-po-rozhodnuti-se-mne-ptal-zda-ma-ve-veci-rozhodnout.html, jehož 

součástí je mimo jiné odkaz na text ze dne 16.05.2017 pod názvem „Po zveřejnění odkazu na jiný web – 

blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku!“ na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7313-za-zverejneni-odkazu-na-jiny-web-blokace-sinaglova-

bankovniho-konta-exekuce-domu-a-pozemku.html, kdy tento text byl meritem žaloby vedené u 

Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 6C 101/2016, kdy doposud výše citovaným rozsudkem určené 

části textu nebyly Vámi odstraněny a jehož součástí je rovněž odkaz na text ze dne 16.04.2017 pod 

názvem Otevřený dopis Martinu Michalovi zmizel z médií krátce po zveřejnění?  na adrese 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/7233-otevreny-dopis-martinu-michalovi-zmizel-z-medii-

kratce-po-zverejneni.html, jak výše popsán a dále text ze dne 23.04.2017 pod názvem „Otevřený dopis 

Jana Šinágla Martinu Michaovi na You Tube“ na adrese https://www.sinagl.cz/domaci-

zpravodajstvi/7248-otevreny-dopis-jana-sinagla-martinu-michalovi-na-you-tube.html, který obsahuje 

taktéž výroky, jejichž šíření se máte povinnost zdržet 
 

V právním zastoupení svých klientů a jménem svým Vás tímto vyzývám, abyste bezodkladně zanechal 

dalšího úmyslného porušování povinností dle výše citovaných výroků.  
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II. Výzva k ukončení protiprávního jednání a odstranění následků protiprávního jednání 

 

Jak je již výše uvedeno, dne 19.03.2021 jste uveřejnil na stránkách www.sinagl.cz pod názvem „Soudní 

exekutor Mgr. Jan Beneš mi opět naúčtoval náklady, tentokrát 184.000,- Kč ?!“ text, v němž opětovně 

úmyslně šíříte lži a pomluvy na adresu mých klientů i adresu moji, a to konkrétně :  

 

„Žalobkyně a právní zástupkyně žalobců Mgr. Jana Gavlasová, v podstatě jen okopírovala staré výzvy. Byly 

splněny.“ 

 
Žalobci neprokázali, že mnou zveřejněné texty, byly jen pomluvy, lži a nepravdy, známé z článků, z velké 

většiny, z hromadných médií široké veřejnosti, zejména bulvárních. Jejich čtenost je nesrovnatelně vyšší, ale 

která postihována, tak jako má osoba, zdaleka nebyla a nejsou, pokud vůbec? 

 

Přičemž od samého počátku šíříte úmyslné lži o tom, že exekuce je neoprávněná, že jste nejvíce trestaný 

novinář, a to za pravdu, že jste o mých klientech a o mně vždy psal jen pravdu, že jste splnil své povinnosti.  

 

V právním zastoupení svých klientů a jménem svým Vás vyzývám, abyste bezodkladně z uvedeného 

textu odstranil výše uvedené lživé výroky.  

 
 

V Chýni dne 21.03.2022 

 

 

 

Mgr. Jana Gavlasová                                                                                           Bc. Petra Kubíková 

                                                                                                                             Martin Michal 

                                                                                                                             Helena Vondráčková 

 

                                                                                                                             i.s. Mgr. Jana Gavlasová  
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